












اإلهداء 
السالم عليك يا خليفة اهلل وخليفة آبائه املهديني، السالم 

عليك ياويص األوصساء املاضني.

أشهد أنك احلجة عىل من مىض ومن بقي وأن حزبك 
هم الغالبون وأولياءك هم الفائزون.

أهدي هذا العمل املتواضع إىل سيدي وموالي صاحب 
العرص والزمان القائم املنتظر )عج( 

وإىل املؤمنني واملؤمنات .. 

راجيًا من املوىل القبول 





9

املقدمة 
أنفسنا  باهلل من رشور  نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  اهلل  احلمد 
ومن سيئات أعاملنا،من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 
الطبيني  بيته  وأهل  حممد  واملرسلني  األنبياء  سيد  عىل  والسالم  والصالة 

الطاهرين،واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

أما بعد:

مر  عىل  وخالدة  األرض  ببقاء  باقية  هي   C احلسني  هنضة  فإن 
العصور،ومل تنتهي باستشهاده سالم اهلل عليه يف معركة الطف بل ظلت 
حرارهتا يف نفوس املؤمنني واألحرار حتى كان يوم عاشوراء أعظم األيام 
مصيبة،كام روي عن حممد بن عيل بن بشار القزويني ريض اهلل عنه قال 
: حدثنا أبو الفرج املظفر بن أمحد القزويني قال : حدثنا حممد بن جعفر 
الكويف األسدي قال : حدثنا سهل بن زياد اآلدمي قال : حدثنا سليامن بن 
عبد اهلل اخلزاز الكويف قال : حدثنا عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي قال : قلت 
أليب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق C  يا بن رسول اهلل كيف صار 
يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض منه 
رسول اهلل K واليوم الذي ماتت فيه فاطمة D واليوم الذي قتل فيه 
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أمري املؤمنني C واليوم الذي قتل فيه احلسن C بالسم ؟ فقال : ان 
يوم احلسن C أعظم مصيبة من مجيع سائر األيام،وذلك أن أصحاب 
الكساء الذي كانوا أكرم اخللق عىل اهلل تعاىل كانوا مخسة فلام مىض عنهم 
فكان   A واحلسني  واحلسن  وفاطمة  املؤمنني  أمري  بقي   K النبي 
فيهم للناس عزاء وسلوة،فلام مضت فاطمة D،كان يف أمري املؤمنني 
 C واحلسن واحلسني للناس عزاء وسلوة،فلام مىض منهم أمري املؤمنني
كان للناس يف احلسن واحلسني عزاء وسلوة فلام مىض احلسن C كان 
للناس يف احلسني C عزاء وسلوة، فلام قتل احلسني C مل يكن بقي 
من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة فكان ذهابه كذهاب 

مجيعهم كام كان بقاؤه كبقاء مجيعهم فلذلك صار يومه أعظم مصيبة 1. 
نسلتهم من هذه النهضة املباركة عقيدتنا وإسالمنا األصيل وتعاليمها 
تعترب  احلقيقة  يف  هي  التي  وجل  عز  اهلل  من  بأمر   A البيت  أهل  من 

الدستور اإلهلي يف هذه احلياة .  
وقد كثر احلديث عن فاجعة الطف حتى حظيت هذه الواقعة شطرًا  
كبريًا يف كتب التارخيية املهمة والعقائدية وتناولت جوانب متعددة يف هذا 

املجال.
العوامل  شملت  العظيم  املفجع  احلدث  هذا  تركه  الذي  األثر  فإن 
املوجودة يف هذا الكون حتى بكته املالئكة إىل يوم القيامة، فإهنم حجج 
اهلل وخليفته عىل خلقه يف أرضه والذي أخذ اهلل عز وجل املواثيق والعهود 
عىل العباد بالطاعة هلم واإليامن هبم وجعله اهلل عز وجل رشٌط يف قبول 

األعامل.
)1( علل الرشائع للشيخ الصدوق ج1 باب العلة التي من أجله صار يوم عاشوراء أعظم مصيبة.
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وقد ذكر مجع من علامئنا بأن زيارته يف يوم عاشوراء مع معرفة حقه 
كمن زار اهلل فوق عرشه، وهو كناية من علو املرتبة، وكثرة الثواب بمنزلة 

من رفعه اهلل إىل سامءه، وأدناه من عرشه الذي هو موضع عظمته.

وكانت هذه النهضة املباركة الطريق الوحيد الذي أزال الغامم والغفلة 
عن ضامئر األحرار املكبلني بحبائل السلطة الطاغية آنذاك حتى حتررت 
وثارت عىل الظلم بعد استشهاده سالم اهلل عليه وظلت شوكة مؤملة يف 

عيون الطغاة مدى الدهر ال تزول . 

C مل تأخذ حظها  وهناك جوانب مهمة من هنضة اإلمام احلسني 
ترتب  ملا  اإلسالمية  املكتبة  التي حتتاجها  والتحقيق  البحث  من  املناسب 
البيت  أهل  مذهب  يف  متجذرة  إعتقادية  ومسائل  مهمة  آثار  من  عليها 

.A وبيان مظلومية أهل البيت A

باحلوادث  مرتبطة  هي  التي  السابقة  األح��داث  تلك  خصوصًا 
الالحقة،حيث أهنا سلسلة مرتابطة متصلة تؤثر حتى يف املستقبل القريب 
والقادم التي تكشف هذه احلقائق و املعارف اإلهلية املرتبطة بعلوم أهل 
البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني،وهي حتتاج إىل بحوث مستقلة يف هذا 
فيها  التمعن  لإلنسان  البد  متعددة  زوايا  ذات  خمتلفة  ومواضيع  املجال 

والتأمل فيها طوياًل.

وها نحن نضع بني يدي القارئ الكريم إحدى هذه اجلوانب الذي 
حفظه  السند  حممد  الشيخ  اهلل  آية  األستاذ  املحقق  عليه  الضوء  سلط 
ورعاه،حيث ركز عىل هذا اجلانب املتميز واملفجع يف ذاكرة املؤمنني من 
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عيادة  يف  وهو  سنان  بن  اهلل  عبد  الورع  العامل  رواها  جليلة  رواية  خالل 
اإلمام الصادق C الذي ذكر له بعض األعامل املستحبة والعظيمة يف 

يوم عاشوراء.

كام أشار سامحة األستاذ إىل اجلنبة العبادية املشتملة عليه الرواية التي 
تربط املؤمن بربه تعاىل وتعاليم اإلسالم والنبي وأهل بيته A، وبيان ما 

يتعلق بإحياء فاجعة كربالء وأرسارها اخلفية واملؤملة عىل شيعته.  

ويف اخلتام أشكر كل من أعان وساهم يف نرش هذه البحوث العلمية 
والعقائدية، وأقدم شكري لكل من ساعدين وشجعني عىل إخراج هذا 
الكتاب يف أرسع وقت ممكن، وأخص بالذكر سامحة الشيخ حممد جعفر 
والثواب، وآخر  له األجر  اهلل مساعيه وأجزل  اهلل، فشكر  املصيل حفظه 

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني . 

خالصًا  وجيعله  املوجز  العمل  هذا  يتقبل  أن  وجل  عز  اهلل  ونسأل 
لوجهه الكريم، وأن ينفع به اخَلْلق أمجعني، وُيقبل دعاؤنا ودعاء املؤمنني 

واملؤمنات بحق حممد وآل حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني .

الشيخ حممد رجب 

1 حمرم 1434 /2012



13

 C زيارة أيب عبد اهلل احلسني
وصالته يف يوم عاشوراء:

A الصادق  اإلمام  بن سنان)1(تلميذ  اهلل  عبد  الفقيه  الراوي  يقول 
قال: دخلت عىل سّيدي أيب عبد اهلّل جعفر بن حمّمد B يف يوم عاشوراء، 
كاللؤلؤ  عينيه  من  تنحدر  ودموعه  احلزن،  ظاهر  اللون،  كاسف  فألفيته 

املتساقط، فقلت : يا ابن رسول اهلّل ! مّم بكاؤك، ال أبكى اهلّل عينيك ؟ !

فقال يل : أو يف غفلة أنت ؟ أما علمت أّن احلسني بن عيل B أصيب 
يف مثل هذا اليوم، فقلت : يا سّيدي ! فام قولك يف صومه ؟

فقال يل : صمه من غري تبييت، وأفطره من غري تشميت، وال جتعله 
يوم صوم كماًل، وليكن إفطارك بعد صالة العرص بساعة عىل رشبة من 
ماء، فإّنه يف مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم جتّلت اهليجاء عن آل رسول 
اهلّل K، وانكشفت امللحمة عنهم، ويف األرض منهم ثالثون رصيعًا يف 
K مرصعهم، ولو كان يف الدنيا يومئذ  اهلّل  مواليهم، يعّز عىل رسول 

حّيًا لكان K هو املعّزى هبم .

قال : وبكى أبو عبد اهلّل  C  حّتى اخضّلت حليته بدموعه، ثّم قال : 
باب  ج6  للنوري  الوسائل  مستدرك  عاشوراء،  يوم  يف  أخرى  زيارة  باب  الطويس  للشيخ  املجتهد  مصباح   )1(

استحباب صالة يوم عاشوراء وكيفيتها، املزار للمشهدي باب زيارة أيب عبد اهلل احلسني يف يوم عاشوراء .
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إّن اهلّل جّل ذكره ملّا خلق النور، خلقه يوم اجلمعة يف تقديره يف أّول يوم من 
شهر رمضان، وخلق الظلمة يف يوم األربعاء يوم عاشوراء يف مثل ذلك، 
رشعة  منهام  لكّل  وجعل  تقديره،  يف  املحّرم  شهر  من  العارش  يوم  يعني 

ومنهاجًا .

ثم ذكر له اإلمام C عماًل هو من مجلة األعامل العظيمة واملستحبة 
التي ُيؤتى هبا يف ُظهر يوم عاشوراء بقوله :

يا عبد اهلّل بن سنان ! إّن أفضل ما تأيت به يف هذا اليوم أن تعمد إىل 
ثياب طاهرة فتلبسها وتتسّلب، قلت : وما التسّلب ؟

قال: حتّلل أزرارك، وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب املصائب، 
أو تعمد إىل منزل  به أحد،  يراك  أو مكان ال  ثّم خترج إىل أرض مقفرة، 
لك خال، أو يف خلوة منذ حني يرتفع النهار، فتصيّل أربع ركعات، حتسن 

ركوعها وسجودها وخشوعها .

ا  م بني كل ركعتني، تقرأ يف األوىل سورة » احلمد » و » قل يا أيهّ  وتسلهّ
الكافرون »، ويف الثانية » احلمد » و » قل هو اهللهّ أحد »، ثمهّ تصلهّ ركعتني 
أخريني تقرأ يف األوىل » احلمد » وسورة » األحزاب »، ويف الثانية » احلمد 

» و » إذا جاءك املنافقون »، أو ما تيسهّ من القرآن . 

فتمّثل  C ومضجعه،  ثّم تسّلم وحتّول وجهك نحو قرب احلسني  
عليه  تصيّل  و  وتسّلم  وأهله،  ولده  من  معه  كان  ومن  مرصعه  لنفسك 
وتلعن قاتليه، وتربأ من أفعاهلم، يرفع اهلّل عّز وجّل لك بذلك يف اجلّنة من 
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الدرجات، وحيّط عنك من السّيئات، ثّم تسعى من املوضع الذي أنت فيه 
إن كان صحراء أو فضاء أو أي يشء كان خطوات تقول يف ذلك : » إّنا هلّل 
و إّنا إليه راجعون، رضًا بقضاء اهلّل وتسلياًم ألمره »، وليكن عليك يف ذلك 
الكآبة واحلزن، وأكثر من ذكر اهلّل سبحانه، واالسرتجاع يف ذلك اليوم، 
فإذا فرغت من سعيك وفعلك هذا فقف يف موضعك الذي صّليت فيه .

مه اإلمام C هذا الدعاء العظيم وكيفية التربي من  وبعد ذلك علَّ
عليهم  اهلل  بيته صلوات  أهل  K وحاربوا  النبي  وا  الذين شاقهّ الفجرة 

وعبدوا نفوسهم املريضة والبغيضة بقوله:

أولياءك،  وحاربوا  رسولك،  شاّقوا  الذين  الفجرة  عّذب  الّلهّم   «  :
وعبدوا غريك، واستحّلوا حمارمك، والعن القادة واألتباع ومن كان منهم 
فخب وأوضع معهم أو ريض بفعلهم لعنًا كثريًا، الّلهّم وعّجل فرج آل 
املنافقني  أيدي  من  واستنقذهم  وعليهم،  عليه  صلواتك  واجعل  حمّمد، 
روحًا  هلم  وأتح  يسريًا،  فتحًا  هلم  وافتح  اجلاحدين،  والكفرة  املضّلني 
وفرجًا قريبًا، واجعل هلم من لدنك عىل عدّوك وعدّوهم سلطانًا نصريًا«. 

ما هو املغزى من ذكر سورة األحزاب واملنافقني يف هذه الصالة؟
يمكن اإلجابة بأنَّ هذه السورة العظيمة إنام سميت هبذا االسم إشارة 
إىل أحداث السنة اخلامسة للهجرة لدى املسلمني املسامة بغزوة األحزاب، 
 ،K اهلل  رسول  عىل  قريش  وائل  وبني  النضري  بني  هيود  حشد  حيث 
اهلل  لرسول  بعداوته  لعلمهم  حرب،  بن  صخر  سفيان  أيب  إىل  فصاروا 
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K وترسعه إىل قتاله، فذكروا له ما ناهلم منه وسألوه املعونة هلم عىل 
قتاله1)1(.

قريش  إىل  فاخرجوا  حتبون،  حيث  لكم  أنا   : سفيان  أبو  هلم  فقال 
حتى  معهم  والثبوت  هلم،  النرصة  واضمنوا  حربه،  إىل  فادعوهم 

تستأصلوه.

فطافوا عىل وجوه قريش، ودعوهم إىل حرب النبي K وقالوا هلم: 
أيدينا مع أيديكم ونحن معكم حتى تستأصلوه.

فقالت هلم قريش: يا معرش اليهود إنكم أهُل الكتاب األول، والعلم 
بام أصبحنا نختلف فيه نحن وحممد،أفِديُننا خرٌي أم دينه؟ قالوا:بل دينكم 
ُأوُتوْا  ِذيَن  الَّ إىَِل  َتَر  َأَلْ   ﴿ تعاىل:  قال  منه  باحلقِّ  أوىَل  دينه،وأنتم  من  خرٌي 
َكَفُروْا  ِذيَن  لِلَّ َوَيُقوُلوَن  اُغوِت  َوالطَّ بِاْلِْبِت  ُيْؤِمُنوَن  اْلِكَتاِب  َن  مِّ َنِصيًبا 
ُ َوَمن َيْلَعِن  ِذيَن َلَعَنُهُم اهللَّ ِذيَن آَمُنوْا َسبِياًل *ُأْوَلئَِك الَّ َهُؤالء َأْهَدى ِمَن الَّ

ُ َفَلن َتَِد َلُه َنِصرًيا ﴾)1( . اهللَّ

أخبث  وصفوا  حينام  املرشكني  عار عىل  وصمة  الكلامت  هذه  كانت 
خلق اهلل وهم اليهود بالعلم واملعرفة بل جعلوهم واسطة حلل مشاكلهم.

فام كان من جواب اليهود إال أنَّ قالوا: بل دينكم خرٌي من دينه،وأنتم 
أوىَل باحلقِّ منه،فلاّم قالوا ذلك لقريش، رّسهم ما قالوا ونِشطوا ملا دعْوهم 

إليه من حْرب رسول اهلل K،فأمجعوا لذلك واتَّعدوا له.

)1( اإلرشاد للشيخ املفيد ج1 باب غزوة األحزاب ودوره C فيها.
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ثم خرج أولئك النَّفر من اليهود حتى جاءوا غطفان من قيس فدعوهم 
 K وأخربوهم أهنم سيكونون معهم عليه K إىل حرب رسول اهلل

وأن قريشا قد بايعوهم عىل ذلك وأمجعوا فيه فأجابوهم.

 فخرجت قريش و قائدهم أبو سفيان بن حرب و خرجت غطفان 
و قائدها عيينة بن حصني بن حذيفة بن بدر يف فزارة،واحلارث بن عوف 
بن أيب حارثة املري يف بني مرة،ومسعر بن جبلة األشجعي فيمن تابعه من 

بني أشجع. 

غطفان  وراسلت  سليم  بني  من  حلفاءها  قريش  راسلت  وكذلك 
حلفاءها من بني أسد، ودعوهم إىل املشاركة يف هذه احلرب،باإلضافة إىل 
بني قريظة الطائفة اليهودية الوحيدة التي بقيت يف املدينة تعايش املسلمني 

.K والتي كانت لدهيم ميثاقًا مع النبي

اهلدف من هذا احلشد بقيادة أيب سفيان قتل النبي وعل صلوات اهلل 
عليهام:

الستئصال  واليهود  قريش  نظر  يف  األخرية  الفرصة  هذه  كانت  لقد 
اإلسالم ونبيها حممد K والقضاء عليه،فقد جعلوا املسلمني يواجهون 
هذه احلشود واألحزاب املختلفة التي مل يعرف هلا يف تاريخ األمة اإلسالمية 

مثيال«.

أمري  K وأبنه عمه ووصيه  النبي األكرم حممد  لقتل  جاءت كلها 
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املؤمنني عيل C،لعلمهم بأن عمود اإلسالم والدعوة املحمدية قائمة 
هبذين الشخصني وإذا مل يستأصال تبقى الدعوة املحمدية وتذهب بذلك 

أحالمهم أدراج الرياح إىل األبد.

هكذا َحَشد أبو سفيان عليه لعائن اهلل القبائل العربية من كل طرف 
وحتالف مع اليهود والنصارى لذلك  سميت بغزوة األحزاب أي حتزبوا 
الغزوة وتعاقدوا عىل  تلك  قتل رسول اهلل صىل عليه وآله يف  مجيعًا عىل 

ذلك.

أعاننا عىل عداوة  إلينا من  الناس  لليهود مرحبا وأهال، أحب  وقال 
حممد )1( زاد يف نص آخر قوله : » ولكن ال نأمنكم إال إن سجدتم آلهلتنا، 

حتى نطمئن إليكم ففعلوا )2(.

من هنا نجد أنَّ سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء صلوات اهلل عليها 
أشارْت يف خطبتها بعد وفاة النبي K إىل هذه األحزاب وشبكة القوى 
والتحالفات التي ال تزول بني ليلة وضحاها فهي باقية عىل حاهلا إال إهنا 
كانت واهنة بسبب وفاء أهل املدينة من األنصار لرسول اهلل K كام يف 
البيعتني العقبة األوىل والثانية التي وطأت له اهلجرة صلوات اهلل عليه من 
ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا  مكة إىل املدينة قال سبحانه وتعاىل:﴿ إِنَّ الَّ
وا ُأْوَلئَِك َبْعُضُهْم َأْولَِياُء  ِذيَن آَووا َوَنَصُ ِ َوالَّ بَِأْمَواهِلِْم َوَأنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَّ

َبْعٍض﴾)3(. 
)1( املغازي للواقدي ج1 باب غزوة اخلندق،إمتاع األسامع للمقريزي ج1 باب تعاهد بطون قريش عند الكعبة .

)2( السرية احللبية للحلبي ج1 .
)1( األنقال اآلية : 72.
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وَن َمْن َهاَجَر  اَر َواإْلِياَمَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِبُّ ُءوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ و قال تعاىل: ﴿ َوالَّ
إَِلْيِهْم َواَل َيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعَلٰ َأْنُفِسِهْم َوَلْو 

ئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن﴾ )1(. َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلٰ

وقد أشارْت سالم اهلل عليها من جانب آخر إىل عاملني رئيسني أدت 
إىل اختالف املسلمني وفرقة األنصار:

األوىل: ضعف ووهن إرادة شوكة األنصار بسبب رصاعهم فيام بينهم 
عىل احلكم يف يوم السقيفة وهذا يعود إىل األحقاد واألضغان فيام 

بينهم حتى سنحت الفرصة لقريش وأخذهم بزمام األمور.

الثاين: حترك وطمع األحزاب بعد ضعف األنصار والشبكة التحالفية 
ظهرت  التي   K وفاته  بعد  اهلل  رسول  عهد  يف  كانت  التى 

بشكل سافر يوم السقيفة.

وبارحتاله إىل الرفيق األعىل بدأت رياح الظلم و املصاعب هتب عىل 
آل بيته امليامني فظهرت من جديد أحقاد بدر و خيرب وُحنني التي ُدفنت يف 
عرص الرسول األمني، حتت الرتاب، و ثار املنافقون و األحزاب لينتقموا 
 D من اإلسالم و من آل بيت حممد و خصوصًا ابنته فاطمة الزهراء
التي كانت متثل مركز الدائرة التي صوبت نحوها سهام األعداء املسمومة.

)2( احلرش اآلية : 9.
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ظهور الضغائن واألحقاد يف يوم عاشوراء:
يف  أنه  للحديث  الرواي  سنان  بن  اهلل  عبد  إىل  يشري   C فاإلمام 
يوم عاشوراء تقرأ سورة األحزاب يف دُبر هذه الصالة، إشارة  إىل هذه 
الشبكة التي حاربت النبي K يف معركة اخلندق والتي أسست السقيفة 
وأنصاره  الرشيف  جسده  وسحقوا  عطشانًا   C احلسني  وذبحت 

املستشهدين معه بخيوهلم.

اخلندق  غزوة  يف  يظهروها  أنَّ  يستطيعوا  مل  التي  الضغائن  هي  هذه 
أظهروها يف يوم عاشوراء بكل حقد عىل أهل البيت والرسالة صلوات 
شهر  املحرم  إن  قال:  أنه   C الرضا  اإلمام  عن  روي  كام  عليهم  اهلل 
وهتكت  دماؤنا،  فيه  فاستحلت  القتال،  فيه  حيرمون  اجلاهلية  أهل  ٌكان 
النريان يف مضاربنا،  فيه ذرارينا ونساؤنا، وأرضمت  فيه حرمتنا، وسبي 

وانتهب ما فيها من ثقلنا، ومل ترع لرسول اهلل  K حرمة يف أمرنا . 
إن يوم احلسني أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا، بأرض  
كرب وبالء، أورثتنا الكرب والبالء، إىل يوم االنقضاء، فعىل مثل احلسني 

فليبك الباكون، فإن البكاء حيط الذنوب العظام .
 ثم قال C  : كان أيب ) صلوات اهلل عليه ( إذا دخل شهر املحرم ال 
يرى ضاحكًا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يميض منه عرشة أيام، فإذا 
كان يوم العارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو 
اليوم الذي قتل فيه احلسني ) صلوات اهلل عليه ()1( إشارة إىل ارتباط شبكة 
األحداث املتصلة مع بعضها البعض كام هي يف خطبهم وكلامهتم العظيمة.

)1( األمايل للشيخ الصدوق باب حديث الرضا C عن يوم عاشوراء.
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سورة  يف  التدبر  وهي   C اإلمام  ِمن  التوصية  هذه  جاءت  لذلك 
األحزاب لوجود حقائق وأمور عظيمة ال يدركها اإلنسان إال عن طريق 

القرآن وبيانات أهل البيت سالم اهلل عليهم.
بِيُّ  ومن املناسب هنا أنَّ نذكر أهم آياهتا والتي تبتدئ بقوله تعاىل: ﴿النَّ
ْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل  ْم َوُأْوُلو اأْلَ َهاُتُ َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ
َأْولَِيائُِكم  إىَِل  َتْفَعُلوا  َأن  إاِلَّ  َوامْلَُهاِجِريَن  امْلُْؤِمننَِي  ِمَن   ِ اهللَّ ِكَتاِب  يِف  بَِبْعٍض 

ْعُروًفا َكاَن َذلَِك يِف اْلِكَتاِب َمْسُطوًرا﴾ )1(. مَّ

أهل البيت النبي K أوىل من املؤمنني من أنفسهم:
وفاطمة  طالب  أيب  بن  عيل  هو   K للنبي  األرح��ام  أقرب  فإن 
الزهراء سالم اهلل عليهام الذين هلم األولوية عىل نفوس املؤمنني، ووالية 
أمري املؤمنني عيل عليه سالم أوىل بوالية النبي K و بوراثة مقامه من 
املهاجرين واألنصار يف قوله تعاىل : وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض 

يف كتاب اهلل من املؤمنني واملهاجرين.
وهذه األولوية التي هي للنبي األكرم عىل نفوس املؤمنني كذلك هي 

ألمري املؤمنني عيل عليه سالم وأنه أوىل من املؤمنني من أنفسهم.
أوىل  بنحو  ثابتة  نفسه  حّق  يف  اإلنسان  يمتلكها  التي  الوالية  فهذه 
وأشد للنبي K وأهل بيته A ومجيع الصالحيات واملسائل اإلدارية 

واالجتامعية والفردية يف هذه احلياة.

)2( سورة األحزاب اآلية :6 .
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نساء النبي K إنهّ اتقنيهّ وأطعن اهلل ورسوله:
َفاَل  َقْيُتنَّ  اتَّ إِِن  النَِّساِء  ِمَن  َكَأَحٍد  َلْسُتنَّ  بِيِّ  النَّ نَِساَء  َيا   ﴿: تعاىل  قال 
َضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي يِف َقْلبِِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل َمْعُروًفا ﴾)1(وبعد  َتْ
K والتي تبني بأهنن ليس  ذلك تتعرض هذه اآلية إىل زوجات النبي 
ورسوله  اهلل  واطعن  اتقني  إن  واحرتامهن  قيمتهن  وإنام  حصانة  لدهين 
وأزواُجُه  بقوله:  تعاىل  الباري  إليها  أشار  التي  القدسية  K،وهذه 

ْم،برشط إطاعة اهلل ورسوله K وأويل األمر. هاهُتُ أمَّ

ليست  وهي  النساء  بجميع  يتعلق  أحكامًا  الكريم  القرآن  تناول  ثّم 
ْجَن  َترَبَّ َوال  ُبُيوتُِكنَّ  يِف  :﴿َوَقْرَن  تعاىل:  بقوله   K النبي  بنساء  خمّتصة 
َ َوَرُسوَلُه﴾)2(. َكاَة َوَأِطْعَن اهللَّ الَة َوآتنَِي الزَّ ِة اأُلوىَل َوَأِقْمَن الصَّ اِهِليَّ َج اْلَ َترَبُّ

طهارة أهل البيت A يف سورة األحزاب:
َعْنُكُم  لُِيْذِهَب   ُ اهللَّ ُيِريُد  اَم  إِنَّ  ﴿ التطهري:  آية  تعاىل  الباري  ويضيف 
َرُكْم َتْطِهرًيا ﴾)3( التي وردت يف روايات عديدة  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ
K لسن جزءًا من  أهل البيت يف هذه اآلية  ومتواترة بأنَّ نساء النبي 
بل هي خمّتصة بأصحاب الكساء اخلمسة النبي صىل اله عليه وآله وعيل 
وفاطمة واحلسن واحلسني A، وقد كررها النبي األكرم بقوله: اللهّم 

هؤالء أهل بيتي وخاّصتي فأذهب عنهم الرجس وطّهرهم تطهريًا.

)1( سورة األحزاب اآلية :32 .

)1( سورة األحزاب اآلية :33 .
)2( سورة األحزاب اآلية :33.
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 ومن الواضح بحسب تركيب ألفاظ اآلية واختالفه مع اآليات السابقة 
والالحقة بأنَّ هذه اآلية يف أهل البيت A وعصمتهم وطهارهتم التي 

مل يراعوها َمن يدعي اإلسالم ويتشدق بإسم اإلسالم يف يوم عاشوراء .

:A األحزاب والذين يف قلوهبم مرض وبغض أهل البيت
َوَعَدَنا  ا  َرٌض مَّ ُقُلوهِبِم مَّ ِذيَن يِف  َوالَّ امْلَُناِفُقوَن  َيُقوُل  َوإِْذ  قال تعاىل :﴿ 
َرٌض  مَّ ُقُلوهِبِم  يِف  ِذيَن  تعاىل:﴿َوالَّ ﴾)1(وقوله  ُغُروًرا  إاِلَّ  َوَرُسوُلُه   ُ اهللَّ
َقِليال  ﴾)2( إاِلَّ  ِفيَها  اِوُروَنَك  ُيَ ُثمَّ ال  هِبِْم  َلُنْغِرَينََّك  امْلَِديَنِة  يِف  َوامْلُْرِجُفوَن 

فهذه اآليات الرشيفة تشري إىل فئات خمتلفة من املسلمني أمتحنهم اهلل يف 
باهلل ورسوله،ومجاعة من  آمنوا  الذي  املؤمنون   : فمنهم  غزوة األحزاب 
ضعاف اإليامن، وكذلك املنافقون الذين طويت طويُتهم عىل بغض النبي 

.A وأهل بيته K

قلوهبم  والذين يف  املنافقني  مقولة  اآلية هي  إليه يف  املشار  واحلديث 
مرض والذين جاء ذكرهم يف عدة موارد من القرآن الكريم قال اهلل تعاىل: 
ِذيَن  الَّ تعاىل:﴿َوَيُقوُل  َمَرًضا﴾)3(وقوله   ُ اهللَّ َفَزاَدُهُم  َمَرٌض  ُقُلوهِبِْم  ﴿يِف 
َكَمٌة َوُذِكَر ِفيَها اْلِقَتاُل َرَأْيَت  ْ َلْت ُسوَرٌة َفإَِذا ُأنِزَلْت ُسوَرٌة مُّ آَمُنوا َلْوال ُنزِّ
َفَأْوىَل  امْلَْوِت  ِمَن  َعَلْيِه  امْلَْغِشِّ  َنَظَر  إَِلْيَك  َينُظُروَن  َرٌض  مَّ ُقُلوهِبِم  يِف  ِذيَن  الَّ

هَلُْم﴾)4(.

)1( سورة األحزاب اآلية :12.

)2( سورة األحزاب اآلية :60.
)3( سورة البقرة اآلية: 10.
)4( سورة حممد اآلية :20.
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فلم يصف اهلل سبحانه وتعاىل مرٌض يف القلب أو الروح أعظم من 
هذا املرض الذي رشحه لنا القرآن الكريم يف اآلية التاسعة والعرشون من 
ِرَج  ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُيْ سورة حممد يف قوله تعاىل:﴿ َأْم َحِسَب الَّ

ْم ﴾)1(.  ُ َأْضَغاَنُ اهللَّ

فإن هذا املرض هو أخطر من مرض شهوة النساء والفحشاء والذي 
هو عبارة عن مرض«الضغينة »العداوة واحلسد الذى عده القرآن الكريم 

أخبث وأكرب األمراض عىل اإلطالق.

مجيع  عىل  وحمبتهم  مودهتم  وأوجب  وجل  عز  اهلل  أمر  من  مقابل  يف 
َة يِف اْلُقْرَبى﴾)2(. اخللق يف قوله تعاىل: ﴿ ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ

فإّن اّلذين يف قلوهبم مرض يبطنون هذا املرض وهو الضغينة املحّرمة 
تالحق  السور  وهذه  ومواالهتم،  وموّدهتم  بمحّبتهم  تعاىل  أمر  من  اجتاه 

هذه الفئة والثّلة التي نشأت يف صفوف من أسلم يف أوائل البعثة.

قطع  ما أمر اهلل أن يوصل وهو رحم النبي K وأهل بيته: 
 وقد روي صاحب الكشاف يف تفسري هذه اآلية بأهنا ملا نزلت قيل: 
يا رسول اهلل من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم ؟ قال : عيل 
وفاطمة وأبنامها)3(وهم من أمر اهلل عز وجل العباد بحبهم والتقرب إليهم 

ووصِلهم سالم اهلل عليهم.

)1( سورة حممد اآلية :29.
)2( سورة الشورى اآلية:23.

)3( الكشاف ج 4 ص 219 يف تفسري آية املودة.
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فإن رحم النبي K واألئمة الطاهرين A والتقرب إليهم أعظم 
واألنصار،  املهاجرين  فيهم  بام  املؤمنني  مجيع  رحِم  من  وأوىل  وأفضل 
ومودهتم  الرحم  هذا  بقطع  يأمرون  الضغينة  مرض  قلوهبم  يف  والذين 

ووصلهم.

ومن الواضح بأنَّ قريش مجعت هذه التحالفات واألحزاب املختلفة 
لتكون قبضة واحدة عىل قتل النبي حممد K والقضاء عىل اإلسالم،حتى 
وصف اهلل سبحانه هذا اجلمع العظيم واملخيف يف قوله تعاىل: من االية 

10 اىل االية 12

ْبَصاُر  اأْلَ َزاَغْت  َوإِْذ  ِمنُكْم  َأْسَفَل  َوِمْن  َفْوِقُكْم  ن  مِّ َجاُؤوُكم  ﴿إِْذ 
امْلُْؤِمُنوَن  اْبُتِلَ  ُهَنالَِك   * ُنوَنا  الظُّ  ِ بِاهللَّ وَن  َوَتُظنُّ َناِجَر  احْلَ اْلُقُلوُب  َوَبَلَغِت 
َوُزْلِزُلوا ِزْلَزااًل َشِديدًا ﴾)1(فأي خطر أعظم من هؤالء الذين يقطعون َمن 
أمر اهلل بمودهتم ووصلهم وتعظيمهم وهو النبي K وأهل بيته عليهم 

سالم والذين هلم الوالية عىل العباد.

نعم قد ابتعد بعض املفرسين كثريًا عن بيانات وتنبيهات أهل البيت 
A، والتي تفرس حقيقة هذه اآليات الرشيفة.

ثّم بنّي القرآن الكريم يف سورة حممد بأنَّ نفس هؤالء الذين يف قلوهبم 
هذا مرض سوف يتسّنمون احلكم والسلطة بعد النبي K ويفسدون 
ْرِض  ْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ يف األرض يف قوله تعاىل:﴿ َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ

)1( سورة األحزاب اآلية :10،11 .
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 K ُعوا َأْرَحاَمُكْم ﴾)1(وبأهنم ينتهجون يف سريهتم غري سرية النبي َوُتَقطِّ
وغري ُسننه وتقطيعهم للرحم التي ُامروا بوصلها.

احلكم  سّدة  عىل  تكون  سوف  املستقبل  بلحاظ  الفئة  هذه  وإّن 
وراء  هو  الغرض  هذا  وكان  للمسلمني،  العاّمة  اأُلمور  يف  والترّصف 
املبعوث  النبّي  إّن خرب ظفر  ; إذ  األوائل  املسلمني  انضاممها إىل صفوف 
K كان منترشًا قبل البعثة،كام يشري إليه قوله تعاىل: ﴿ َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل 
ِ َعَل  ِذيَن َكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلْعَنُة اهللَّ َيْسَتْفتُِحوَن َعَل الَّ

اْلَكاِفِريَن ﴾)2(.

ووصول هؤالء إىل السلطة واحلكم دون أهل البيت A هلو خطٌر 
بني  الثروات  توزيع  يف  والالمساواة  والفساد  الظلم  منه  ينجم  عظيم 
االجتامعية  العدالة  وأن  الناس،  بقية  دون  األغنياء  به  ويستأثر  املسلمني 
املنابع  الوالية عىل  الذين هلم  القربى  بوجود ذوي  إال  تتحقق  واملالية ال 
الفيئ وغريه والذي جعلت هلم  الوالية عىل  والطبيعية واحلُق يف  العامة 

دون غريهم عليهم أفضل الصالة والسالم.

بصيانة  أوىص  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بأّن  السابقة  اآلية  :من  واحلاصل 
وتعظيم ووصل رحم النبي K وأهل بيته A ببيان القرآن الكريم 
فاإليامن يف  اْلُقْرَبى﴾)3(  َة يِف  امْلََودَّ َأْجًرا إاِلَّ  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  ُقْل اَل  يف قوله:﴿ 
القلب هو املوّدة و املواالة هلل ولرسوله ولذي القربى واملرض يف القلوب 

)1( سورة حممد اآلية : 22.

)2( سورة البقرة اآلية :89.
)3( سورة الشورى اآلية:23.
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هو العداوة والضغينة هلل ولرسوله ولذي القربى .

الِعدل  هو  واألجُر  للرسالة،  أجرًا  جعلت   A البيت  أهل  فموّدة 
تتوّفر  أن  وينبغي  ومعوض،  عوض  عندنا  فيكون  املعاوض،  أو  املعادل 
ثمينة  جوهرة  تشرتى  أن  الصحيح  من  فليس  بينهام،  واملوازنة  املساواة 

بثمن بخس .

:A مودة أهل البيت ومبتهم
فيها  ااُلخرى  والكّفة  كّفة  يف   A البيت  أهل  موّدة  كانت  فإذا 
والنبّوة  التوحيد  من  الدين  ُاصول  يتضّمن  الذي  الدين  وهو  اإلسالم، 
واملعاد، أو أجر معاناة الرسالة التي قيمتها بلحاظ نفس الدين، فال بّد من 

أن تكون يف مصاف ااُلصول وليس حاهلا حال الفروع .

هلم  اإلمامة  أّن   A البيت  ألهل  املوّدة  آية  من  نستنتج  وبذلك   
; ألّن  الدين  ُاصول  بل هي ركن ركني من  الرشيعة،  ليست من فصول 
أجر الرسالة للدين ليس من املناسب إدراجه يف الرشيعة، واهلل هو الذي 
أعطى هذا املقام ألهل البيت A، وعندئٍذ ال حمل للطعن عىل الشيعة 
املوضع  الذي وضعهم يف هذا  اهلل هو  ;ألن   A البيت  أهل  بالغلو يف 
الرفيع، واهلل ينهي عن الغلّو، فإذا وضعهم اهلل يف موضع فإّن هذا املوضع 

ليس من الغلّو يف يشء بل القول بدونه من التقصري يف احلق.

وذوو   A بيته  وأهل   K النبي  قرابة  اهلل عز وجل  وهلذا جعل 
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قرباه وأهل بيته وهم األئمة من بعده أعظم رحم وأوىل وأحق من مجيع 
القرابات.

هذا  وإنام  بمغاالة،  ليس  وهذا  كله  الدين  وباب  الدين  مفتاح  ألهنم 
إيعاز وتنبيه من اهلل عز وجل بأّن بابكم أهيا البرش وطريق هدايتكم وسفينة 

.K نجاتكم هم قربى نبيكم

ُتْفِسُدوا  َأْن  ْيُتْم  َتَولَّ َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن  ونالحظ يف هذه اآلية الرشيفة:﴿ 
ُعوا َأْرَحاَمُكْم ﴾)1( بأّن نفس هؤالء الذين تولوا األمور  ْرِض َوُتَقطِّ يِف اأْلَ
وذريته   K النبي  البيت  أهل  حارب  من  أول  هم  السقيفة  حزب  يف 
وعرتته، وأول من حلق به من أذى هي الزهراء D والذي مل يرَع حّقها 
الدنيا  فارقت  حتى  باهبا  جنينها،وحرقوا  ضلعها،وأسقطوا  كرسوا  حتى 
وملوء قلبها احلزن واألسى،وُهددوا بالقتل صلوات اهلل عليهم وهذا هو 

نفس نبوءة القرآن الكريم.

وقد ذكر الشيخ املفيد يف كتابه اإلرشاد :ومن آيات اهلل تعاىل يف عيل 
C أنه مل يمن أحد يف ولده وذريته بام مني C يف ذريته، وذلك أنه مل 
يعرف خوف شمل مجاعة من ولد نبي وال إمام وال ملك زمان وال بر وال 
فاجر، كاخلوف الذي شمل ذرية أمري املؤمنني C، وال حلق أحدا من 
القتل والطرد عن الديار واألوطان واإلخافة واإلرهاب ما حلق ذرية أمري 
املؤمنني C وولده، ومل جير عىل طائفة من الناس من رضوب النكال ما 

)1( سورة حممد اآلية : 22.
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جرى عليهم من ذلك )1(.

فقتلوا بالفتك والغيلة واالحتيال، وبني عىل كثري منهم - وهم أحياء 
اهلالك،  عىل  أنفسهم  ذهبت  حتى  والعطش  باجلوع  وعذبوا  البنيان،   -
وأحوجهم ذلك إىل التمزق يف البالد، ومفارقة الديار واألهل واألوطان، 

وكتامن نسبهم عن أكثر الناس .

األعداء،  عن  فضال  أحبائهم  من  االستخفاء  إىل  اخلوف  هبم  وبلغ 
النائية يف  وبلغ هرهبم من أوطاهنم إىل أقىص الرشق والغرب واملواضع 
العمران، وزهد يف معرفتهم أكثر الناس، ورغبوا عن تقريبهم واالختالط 

هبم، خمافة عىل أنفسهم وذرارهيم من جبابرة الزمان .

الصالة عل النبي K من اإليامن وإيذاءه كفر ونفاق:
 َ وبعد ذلك جاء يف سورة األحزاب هذه اآلية من قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ اهللَّ
ُموا َتْسِلياًم  وا َعَلْيِه َوَسلِّ ِذيَن َآَمُنوا َصلُّ ا الَّ َ بِيِّ َيا َأيُّ وَن َعَل النَّ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّ
فإن اهلل سبحانه يوصل هذه اآلية بام بعدها وهو قوله تعاىل:﴿ إِنَّ   )2(﴾
ِهينًا  ْم َعَذابًا مُّ ْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُ ِذيَن ُيْؤُذوَن اهلَل َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اهلُل يِف الدُّ الَّ
واضح  موقف  لدينا  يكون  أّن  جيب  بأنه  الكريم  القرآن  لنا  د  ليؤكَّ  .)3(﴾
ظاهر  الذين هم عىل  الشيطان  حزب  من  وتربي   K النبي  أعداء  مع 

اإلسالم دون اإليامن القلبي.

.C 1( اإلرشاد الشيخ املفيد ج1 باب عكوف أعدائه عىل حماربة ولده وذريته بغضا له(
)2( سورة األحزاب : اآلية 56.
)3( سورة األحزاب : اآلية 57.
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آيات التولهّ والتربهّي يف سورة األحزاب: 
ْنَيا َواآلِخَرِة  ِذيَن ُيْؤُذوَن اهلَل َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اهلُل يِف الدُّ قال تعاىل:﴿ إِنَّ الَّ
ِهينًا ﴾)1(. وال خيفى عىل اللبيب أّن جتنب اللعن ألعداء  ْم َعَذابًا مُّ َوَأَعدَّ هَلُ
اهلل ورسوله هو يف احلقيقة تذويب لظاهرة التويّل والترّبي، ومسخ لفطرة 
احلسن والقبح، لتعود الفطرة والقلب منكوَسني قبال الباطل والضالل، 
فهذا التحّسس لتجبجب)2(من اللعن ينطوي عىل التنّكر هُلدى عرتة النبّي 
K، وامليل لضالل خمالفيهم، ومن اخلطورة البالغة متكن هذه الظاهرة 
ِذيَن يِف  من القلب فيام إذا انتكس القلب ودّب فيه املرض ﴿ َأْم َحِسَب الَّ

. K ْم ﴾)3(لعرتة النبّي ِرَج اهلُل َأْضَغاَنُ ُقُلوهِبِم َمَرٌض َأن َلن ُيْ

نعم تقبيح شخص بال موجب ومن دون عمل صدر منه يقتيض ذلك 
ُيعترب سّبًا، أّما إذا َصدر منه ما هو قبيح واستنكرنا ذلك القبيح فال ُيعد 
إنكار  الفطرة وهي  فعلنا سّبًا وليس بوقيعة، بل هو حالة طبيعة مقتىض 
للمنكر،وإّن إنكار املنكر يعترب أمرًا صّحّيًا يف شاكلة ذاتيات الفطرة، ويدّل 
عىل بقاء سالمة فطرة وتدّين اإلنسان والتزامه باعتقاداته،وأّما استحسان 
املنكر وعدم إنكاره - ولو قلبًا وهو أضعف اإليامن - فأمر منبوذ رشعًا 

وعقال، ويدّل عىل تبّدل لطبيعة الفطرة .

باألخالق  نتخّلق  أن  ينبغي  ليس  أَو  بسّب،  ليس  القبيح  فتقبيح 
مادة  وردت  الكريم،  القرآن  يف  اللعن  مادة  الحظ  ؟  اإلهلية  والصفات 

)1( سورة األحزاب : اآلية 57.
)2( التمنع واالبتعاد.

 )3( سورة حممد اآلية :29.
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األكرم  والنبّي  موردًا،  األربعني  من  يقرب  ما  الكريم  القرآن  يف  اللعن 
ما  فأفضل  القرآن،  ُخلق  كان  ُخلقه  بأّن  يوصف  مدحه  أريد  إذا   K
يتخّلق به اإلنسان هو أخالق القرآن وأخالق اهلل عّز وجّل، هذا من جهة، 
كنّية يف أبواب  ومن جهة أخرى أّن النهي عن املنكر يعترب من الفرائض الرُّ
الفقه، وأدنى مراتبه هو اإلنكار القلبّي والرباءة القلبّية من املنكر، وأدنى 
مراتبه هو اإلنكار القلبّي والرباءة القلبّية من املنكر، واملرتبة الوسطى هو 

اإلنكار اللسايّن.
املنكر  كان  سواء  مطلقًا،  املنكر  وهو  بموضوعه  يتعّلق  احلكم  وهذا 
السابق أم املنكر احلايل، وهذا يستلزم الرباءة من مجيع أعداء اهلل عىل مّر 
هو  املنكر  إنكار  مصاديق  أوضح  ومن   ; ولسانًا  قلبًا  والعصور  الدهور 

اللعن ألعداء الدين واملناوئني لألنبياء واألولياء والصاحلني .
وعىل كل حال، فتحسني احلسن الذي هو جمسمة لصورة هدي النبي 
 K وتقبيح القبيح الذي هو جمسمة  لقبائح فعل وعمل أعداءه K

.A وأهل بيته
الفرصة عن املشاركة يف معركة الطف  الذين حترّسوا لفوت  فهؤالء 
يف  الذين  أنفسهم  هم  عليه  اهلل  صلوات  اجلنة  أهل  شباب  سيد  وقتل 
قلوهبم مرض يقتلون اآلن معزين سيد الشهداء يف كربالء وغريه يف أنحاء 

العامل ..
وأي أذى أشد عىل حممد K من قتل احلسني الذي هو له والبنته 
فاطمة الزهراء قرة عني الرسول K حتى أسقطت ما يف بطنها، كام جاء 
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 K يف الروايات املتوترة بأن إيذاءها صلوات اهلل عليها إيذاء للرسول
وإحراق بيت عيل C بالنار، وقد تواتر يف روايات الفريقني قول النبي 
ِذيَن  وهذا قوله اهلل عز وجل:﴿إِنَّ الَّ K: من آذى عليا فقد آذاين )1( 
ِهينًا ﴾  ْم َعَذابًا مُّ ْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُ َلَعَنُهُم اهلُل يِف الدُّ ُيْؤُذوَن اهلَل َوَرُسوَلُه 
ُعوا  ْرِض َوُتَقطِّ ْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ )2(وقوله تعاىل:﴿ َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ

َأْرَحاَمُكْم ﴾)3(.

الصالة  هذه  يف  يقرأ  بأنَّ  سنان  بن  اهلل  عبد   C اإلمام  أوىص  ثّم 
سورة املنافقني يف يوم عاشوراء، واملستحب قراءهتا أيضًا يف الركعة الثانية 
إِنََّك  َنْشَهُد  امْلُناِفُقوَن قاُلوا  ﴿إِذا جاَءَك  من صالة يوم اجلمعة قال تعاىل: 

َلَرُسوُل اهلل واهلل َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه واهلل َيْشَهُد إِنَّ امْلُناِفِقنَي َلكاِذُبوَن﴾)4(.

« يف سنة  املصطلق  بني   « نزلت يف غزوة  السورة  أنَّ هذه   وقد ورد 
ست من اهلجرة، والتي تتحدث عن هؤالء الذين تلونت قلوهبم بمرض 
النفاق والكفر وإنَّ كان ظاهره اإلسالم واإليامن قال تعاىل: ﴿ إَِذا َجاَءَك 
ُ َيْشَهُد  ُ َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َواهللَّ ِ َواهللَّ امْلَُناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اهللَّ
ْم َساَء  ُ إِنَّ  ِ وا َعْن َسبِيِل اهللَّ ًة َفَصدُّ ْم ُجنَّ َأْياَمَنُ ُذوا  َ َلَكاِذُبوَن، اتَّ امْلَُناِفِقنَي  إِنَّ 
اَل  َفُهْم  ُقُلوهِبِْم  َعَل  َفُطبَِع  َكَفُروا  ُثمَّ  َآَمُنوا  ْم  ُ بَِأنَّ َيْعَمُلوَن،َذلَِك  َكاُنوا  َما 
وإنَّ  اهلل  رسول  بأنَّه  صالهتم  يف  يشهدون  جهة  من  َيْفَقُهوَن﴾)5(فإهنم 

)1( األمايل للشيخ الطويس باب اعرتاض معاوية عىل ابن عاص لفراره يوم صفني.
)2( سورة األحزاب : اآلية 57.

)3( سورة حممد اآلية : 22.
)4( سورة املنافقون اآلية: 1.

)1( املنافقون : اآلية 1، 2، 3.
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اهلل  رسول  سبط  يقتلون  أخرى  جهٍة  ومن  كذلك،  هي  الزائفة  عقيدهتم 
ويكربون فرحا بموته صلوات اهلل عليه. 

فضائح قريش يف سورة املنافقني واألحزاب:
يف  املنافقني  سورة  قراءة  عىل  يواظبون  ال  العامة  بأنَّ  واملالحظ 
الصحاح  يف  هي  كام  مستحبة  كانت  وإنَّ  يرتكوهنا،  بل  اجلمعة  صالة 
الشيطان  حزب  من  يوالوهنم  ملن  فيها  كثرية  فضائح  عندهم،لوجود 
ْيَطاُن َفَأْنَساُهْم ِذْكَر  ويعادون اهلل ورسولِه قال تعاىل: ﴿اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
ِذيَن  وَن،إِنَّ الَّ اِسُ ْيَطاِن ُهُم اْلَ ْيَطاِن َأاَل إِنَّ ِحْزَب الشَّ ِ ُأوَلئَِك ِحْزُب الشَّ اهللَّ

َذلِّنَي﴾)1(.  َ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك يِف اأْلَ وَن اهللَّ ادُّ ُيَ
فقد روى عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل C قال : من كان كثري 
القراءة لسورة األحزاب كان يوم القيامة يف جوار حممد K وأزواجه، 
ثم قال : سورة األحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغريهم، 

يا ابن سنان : إّن سورة األحزاب فضحت نساء قريش من العرب )2(.
عاشوراء  يوم  يف  املنافقني  سورة  بقراءة   C اإلمام  أوىص  لذى 
الذين  عن  خترب  عظيمة  حقائق  لوجود  سالفًا  ذكرنا  كام  فيها  والتمعن 
قواهم  كل  وحشدوا  اهلل،  لعنهم  قلوهبم  يف  والكفر  النفاق  أضمروا 

وجيوشهم لقتل سيد الشهداء أبى عبد اهللَّ احلسني روحي له الفداء.

قال اإلمام الصادق C: ارتد الناس بعد رسول اهلل K إال كذا، 
)2( املجادلة : اآلية 19، 20.

)3( ثواب األعامل للصدوق باب : ثواب من قرأ سورة يس، بحار األنوار للمجليس ج35 باب يف بطالن القول بأن 
أزواج النبي K داخلة يف اآلية. 
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أو ارتد الناس بعد احلسني إال قليل، بمعنى الكفر مقابل اإليامن ال مقابل 
ظاهر اإلسالم.   

C فلم يزدهم  وقد شاهدوا اآليات الباهرة يف معجزات احلسني 
وأزهلم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عىل  واستكبارًا  ومكابرة  غرورًا  إال  ذلك 

الشيطان بعد احلجة والبيان، وكانوا مصداق لقوله تعاىل:

َكاُنوا  َما  َساَء  ْم  ُ إِنَّ  ِ اهللَّ َسبِيِل  َعْن  وا  َفَصدُّ ًة  ُجنَّ ْم  َأْياَمَنُ وا  ��ذُ َ ﴿اتَّ
ْم َآَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطبَِع َعَل ُقُلوهِبِْم َفُهْم اَل َيْفَقُهوَن﴾)1(. ُ َيْعَمُلوَن،َذلَِك بَِأنَّ

:K الصد واالستكبار عل اهلل تعاىل والنبي
ْوا  ِ َلوَّ ْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اهللَّ ومنها: قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُ
ْم  وَن، َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت هَلُ وَن َوُهْم ُمْسَتْكرِبُ ُرُؤوَسُهْم َوَرَأْيَتُهْم َيُصدُّ
َ اَل َيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي ﴾)2(نزلت  ْم إِنَّ اهللَّ ُ هَلُ ْم َلْن َيْغِفَر اهللَّ َأْم َلْ َتْسَتْغِفْر هَلُ
فعل  كام    K رسول  شفاعة  تعاىل،وأبوا  اهلل  عىل  استكربوا  الذين  يف 
إبليس عندما أبى عن السجود لويّل اهلل وخليفته آدم، حيث قال تعاىل: ) 
َأَبى َواْسَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن (، كذلك الفسق وَصَف به اهلل عّز وجّل 
املنافقني كام وصف به إبليس، وليس ذلك إاّل ألهنم لّووا رؤوسهم وأبوا 

.K شفاعته وزيارته

فإن احلسني صلوات اهلل عليه عرض عىل قاتليه شفاعة جده رسول 

)1( املنافقون : اآلية 2،3.

)1( املنافقون : اآلية 5،6.
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فقال  الشيطان،  سبيل  واتبعوا  اإلجابة  فأبوا  عاشوراء  يوم  يف   K اهلل 
ُيِصُّ  ُثمَّ  َعَلْيه  ُتْتل  اهلل  آياِت  َيْسَمُع  َأثِيٍم،  اٍك  َأفَّ لُِكلِّ  َوْيٌل   ﴿  : سبحانه 

ه بَِعذاٍب َألِيٍم﴾)1(. ْ ُمْسَتْكرِبًا َكَأْن َلْ َيْسَمْعها َفَبشِّ

اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه يف خطابه مع شمر عليه لعائن اهلل:
 C وهذا ما ذكره القندوزي )2(:يف اخلطاب الذي دار بني احلسني
يف  السيف  ووضع  الرشيف،  صدره  عىل  ركب  أّن  بعد  اهلل  لعنه  وشمر 

: C نحره،وهم أن يذبحه،ففتح عينيه يف وجهه فقال له احلسني

يا ويلك من أنت فقد ارتقيت مرتقى عظيام ؟
فقال له الشمر : الذي ركبك هو الشمر بن ذي اجلوشن الضبايب .

فقال له احلسني : أتعرفني يا شمر ؟
فاطمة  وأمك  اهلل،  رسول  وجدك  عيل،  بن  احلسني  أنت  نعم   : قال 

الزهرا،وأخوك احلسن .
فقال : ويلك فإذا علمت ذلك فلم تقتلني ؟ قال : أريد بذلك اجلائزة 

من يزيد .
فقال له : يا ويلك أيام أحب إليك، اجلائزة من يزيد أم شفاعة جدي 

رسول اهلل K ؟
فقال الشمر امللعون : دانق من جائزة يزيد أحب إىل الشمر من شفاعة 

جدك .
)2( سورة اجلاثية : اآلية 7،8.

.C 1( ينابيع املودة للقندوزي ج3 باب مقتل احلسني(
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فقال له احلسني C:سألتك باهلل أن تكشف يل بطنك، فكشف بطنه 
فإذا بطنه أبرص كبطن

الكالب، وشعره كشعر اخلنازير .
فقال احلسني C : » اهلل أكرب لقد صدق جدي K يف قوله أليب: 
يقتله رجل أبرص  يا عيل إن ولدك احلسني يقتل بأرض يقال له كربال، 

أشبه بالكالب واخلنازير « .
ألذبحنك  فواهلل  واخلنازير،  بالكالب  تشبهني   : اللعني  الشمر  فقال 

من قفاك .
عضوا  منه  قطع  وكلام  املبارك،  الرشيف  الرأس  قطع  امللعون  إن  ثم 

يقول :
» يا جداه، يا حممداه يا أبا القاسامه، ويا أبتاه يا علياه، يا أماه يا فاطامه، 

أقتل مظلوما، وأذبح عطشانا، وأموت غريبا «  .
تكبريات،  ثالث  العسكر  وكرب  كرب  القناة  عىل  وعاله  اجتزه  فلام 
الدنيا، وأمطرت السامء دما عبيطا، وينادى  وتزلزلت األرض واظلمت 
يف السامء : » قتل واهلل احلسني بن عيل بن أيب طالب، قتل واهلل اإلمام ابن 

اإلمام، قتل األسد الباسل، وكهف األرامل «  .
وكان يوم قتله يوم اجلمعة عارش املحرم احلرام سنة إحدى وستني .

ثمَّ ذكر اإلمام C لتلميذه حول هذا العمل يف يوم عاشوراء ومقام 
معركة  يف  مرصعهم  لقوا  الذين   A البيت  أهل  من  الصفوة  هؤالء 

الطف بقوله:
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حّيًا  يومئذ  الدنيا  يف  كان  ولو  مرصعهم،   K اهلّل  رسول  عىل  يعّز 
لكان K  هو املعّزى هبم .

قال : وبكى أبو عبد اهلّل C حّتى اخضّلت حليته بدموعه، إىل أّن 
وليكن  ألمره،  وتسليام  اهلل  بقضاء  رضا  راجعون،  إليه  وإنا  هلل  إنا  قال: 
عليك يف ذلك الكآبة واحلزن وأكثر من ذكر اهلل  سبحانه واالسرتجاع يف 

ذلك اليوم .

فإذا فرغت من سعيك وفعلك هذا، فقف يف موضعك الذي صليت 
فيه، ثم قل :

اللهم ! عذب الفجرة الذين شاقوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدوا 
فخب  منهم  كان  ومن  واألتباع  القادة  حمارمك،والعن  واستحلوا  غريك 

وأوضع معهم أو رىض بفعلهم لعنا كثريا .

وعليهم  عليه  صلواتك  واجعل  حممد  آل  فرج  وعجل   ! اللهم 
هلم  وافتح  اجلاحدين  والكفرة  املضلني  املنافقني  أيدي  من  واستنقذهم 
فتحا يسريا وأتح هلم روحا وفرجا قريبا واجعل هلم من لدنك عىل عدوك 

وعدوهم سلطانا نصريا .
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